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Nieuwe schooljaar: informatie
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Ook dit schooljaar kunt u de Oehoe weer lezen op
onze website: www.detorenuil.nl. Zo hoeft u geen informatie van de school te missen! Net als ieder jaar
ontvangt u per gezin de jaarinformatie met kalender, gymtijden, teamsamenstelling, telefoonnummers
e.d. Deze zal zo snel mogelijk verschijnen. De relevante informatie voor augustus en september staat
onderaan deze Oehoe vermeld. Volgende week ontvangt u ook een hulpouder-formulier waarop u zich
kunt aanmelden voor verschillende activiteiten.
Schoolmelk
Schoolmelk kunt u bestellen op www.campinaopschool.nl. Wilt u hierbij de volgende schoolcode
vermelden: 134 voor het WOC en 135 voor de Hoofdvestiging.
Uitslag vragenlijst continurooster
Omdat wellicht niet iedereen in de gelegenheid is geweest om de uitslag van de vragenlijst te bekijken,
hierbij nogmaals de toelichting:
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Maar liefst 135 gezinnen
hebben de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage bedraagt 42% en is daarmee hoog genoeg om
een betrouwbaar beeld te geven van hoe u tegen deze onderwerpen aankijkt.
Het is fijn om te constateren dat het merendeel van de ouders tevreden is over het continurooster en
het vijf-gelijke-dagenmodel en dat u het gevoel heeft dat ook uw kinderen het als prettig ervaren.
Over het eet- en drinkgedrag wordt wisselend gedacht; hierover bestaat bij u enige zorg. Hier zullen we
het komend schooljaar extra aandacht aan besteden.
Velen van u hebben de gelegenheid aangegrepen om opmerkingen te maken. We zullen deze serieus
bekijken en daar waar mogelijk en gewenst ook actie ondernemen.
Een aantal van u heeft aangegeven bereid te zijn om mee te helpen bij de begeleiding van de
middagpauze. Het zou ons enorm helpen als u zich deze week met naam en toenaam zou willen
melden, zodat we een definitief rooster kunnen maken.
De uitslag van de enquête kunt u terugvinden op de website van de school. De opmerkingen van ouders
zijn bij de uitslag niet te zien in verband met privacy.
Hier vindt u de uitslag van de vragenlijst: http://www.detorenuil.nl/mr/
Halen en brengen hoofdvestiging
Omdat de buurscholen niet altijd dezelfde start en eindtijden hanteren, verzoeken wij u om het
schoolplein niet via de zijkant maar via de achterkant te betreden.
Halen en brengen van kinderen op twee locaties
Ook dit schooljaar kan het voorkomen dat ouders kinderen hebben die op twee verschillende locaties
gehuisvest zijn. Rooster-technisch hebben wij geprobeerd om hier rekening mee te houden. ’s Morgens
mogen de kinderen op beide locaties vanaf 8.15 uur naar binnen. Mocht dit toch problemen opleveren,
geef dit dan even aan bij de leerkracht.

Kinderen alleen naar huis
In de praktijk komt het nog wel eens voor dat kleine kinderen alleen naar huis gaan na schooltijd. Omdat
wij officieel verantwoordelijk zijn voor deze kinderen, hebben wij besloten dat in ieder geval voor alle
kinderen van de clusters 1 t/m 3, die alleen naar huis mogen gaan van hun ouders een ondertekende
verklaring te vragen, zodat de verantwoordelijkheid duidelijk is. Voor vragen en/of opmerkingen over
deze maatregel kunt u contact opnemen met de directie.
Omgangsprotocol en maandslogans
Zoals u wellicht weet, hanteren wij al jaren een beleid rondom gedrag, pesten en omgaan met elkaar.
Dit is opgenomen in het omgangsprotocol “wij gaan voor groen”. Hierbij horen maandslogans. Dit
protocol en de slogans hangen in beide vestigingen en in ieder lokaal. De slogan van augustus/
september is: “het is fijn, dat we hier allemaal anders mogen zijn”. Wij hopen dat u de slogans ook thuis
met de kinderen wilt bespreken.
Nieuwe kleuters: pasfoto’s en gymschoenen
Voor de start van het schooljaar is het prettig als alle nieuwe kleuters twee (pas)foto’s mee naar school
nemen en gymschoenen (liefst zonder veters). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
DARA Europe
Ook dit jaar gaan we DARA Europe steunen. Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee over dit
sponsorproject. De deelnamestrookjes kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. De inzameling is op de
eerste woensdag van de maand.
Verkeersveiligheid rondom de school en actieweek “de scholen zijn weer begonnen”
Wij hopen dat iedereen zich ook dit schooljaar weer inzet voor de verkeersveiligheid van onze kinderen
en hierbij rekening houdt met alle geldende regels.
Volgende week is de actieweek “de scholen zijn weer begonnen” met het motto: “op voeten en fietsen”
In deze week ontvangen alle kinderen dagelijks een gekleurde kaart als zij lopend of op de fiets naar
school komen. De kaarten worden uitgedeeld door leerlingen van de bovenbouw. De kaart kan dagelijks
in de klas worden ingeleverd, waarbij de kinderen aan het einde van de week een kleine attentie
ontvangen. Wij hopen vanzelfsprekend dat veel ouders en kinderen aan deze actieweek meedoen. Voor
alle duidelijkheid: buiten deze actieweek zijn we ook een voorstander van lopen of fietsen!
Ziekmelden van kinderen
Ziekmelding graag tussen 8.15 en 8.30 uur bij de betreffende locatie. Graag de aard van de ziekte
aangeven.
Hoofdvestiging 030-6874090, WOC 030-6876713
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hoofdluiscontrole
Op voeten en fietsen naar school
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informatieavond clusters 7 en 8
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Vakantie Schooljaar 2016 – 2017
1e schooldag
22 augustus 2016
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2017
Paasweekend
14 t/m 17 april 2017
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2017 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartweekend
25 t/m 28 mei 2017
Pinksterweekend
3 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2017
Studiedagen

vrijdag 11 november 2016
vrijdag 7 juli 2017

